TRASPÀS DE CRÈDIT DE TRANSFERÈNCIES CORRENTS A
CAPITAL A L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2020
Fets
D’acord amb l’article 13. Transferències de crèdit, de les Bases d’Execució del Pressupost
d’AQU Catalunya per a 2020, correspon al Consell de Govern, a proposta del director, aprovar
les transferències entre capítols pressupostaris.
AQU Catalunya va sol·licitar en el pressupost per a 2020 l’import en inversions de 122.316,16
euros, per al desenvolupament de sistemes d’informació (35.961 euros) i la inversió en equips
de dades (86.355,16 euros).
La determinació d’aquest import es va fer al mes de juny de 2019, per la qual cosa no es van
tenir en compte necessitats que han aparegut durant l’exercici 2020, com ara la necessitat de
construir i habilitar una sala polivalent a la planta -1 de l’edifici d’Enric Granados, 33 (de
reunions per a 24 persones i de formació per a 50), ja que la planta destinada a reunions l’ha
ocupat una altra entitat. Tampoc el mobiliari a substituir de la nova destinació (pe. cadires
per al personal), nou mobiliari (per a sales de reunions) o equipament informàtic i audiovisual
no contemplat.
En el seguiment de l’execució del pressupost del mes de maig de 2020 s’ha determinat que
AQU Catalunya tindrà una necessitat pressupostària de 262.884,66 euros.
En aquest import s’inclou el pagament del desenvolupament de la pàgina web corporativa
(72.600 euros), que es va contractar amb pressupost 2019 però que el contracte es va
formalitzar el dia 27 de gener de 2020, atès que el dia 19 de desembre quan es va obrir en
acte públic les ofertes econòmiques es va detectar que l’empresa amb una millor valoració
ponderada es trobava en una situació de baixa desproporcionada, per la qual cosa havia de
justificar la viabilitat de l’oferta presentada. L’empresa va respondre el dia 7 de gener de 2020
i la Mesa de contractació en les sessions de 10 i 13 de gener de 2020 va resoldre la
contractació. Atès que aquesta despesa correspon a uns crèdits de 2019, l’Agència sol·licitarà
a la intervenció general mantenir els romanents afectats per aquesta despesa en el
pressupost de 2020.

Acord
El Consell de Govern d’AQU Catalunya aprova a proposta del director d’AQU Catalunya la
modificació del pressupost d’AQU Catalunya per a 2020 de la manera següent:

1. Autorització del traspàs de 68.000 euros del Capítol IV de transferències corrents al
Capítol VIII de Variació d’actius financers.
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2. En el cas que la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya no autoritzés el
manteniment del romanent de 2019 per a fer front a la despesa en inversions del
desenvolupament del web d’AQU Catalunya, autorització del traspàs de 72.600 euros
del Capítol IV de transferències corrents al Capítol VIII de Variació d’actius financers.
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